
усього

у тому 

числі 

бюдже

т 

розвит
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0110000 Бережанська міська рада 68000,0 68000,0

0110000 Бережанська міська рада 68000,0 68000,0

 Програма фінансової підтримки 

комунальних підприємств міста Бережани на 

2019-2021 рр. (КП "Добробут")

№ 1205 від 

24.01.2019 р.
50000,0 50000,0

Програма підтримки об"єднань 

співвласників багатоквартирних будинків 

(ОСББ) м. Бережани, на 2019-2021 роки

 від 28.03.2019 

р. № 1278
16000,0 16000,0

0118220 8220 0380

Заходи та роботи з 

мобілізаційної підготовки 

місцевого значення

Програма сприяння оборонній та 

мобілізаційній готовності, відбору 

громадян на військову службу за 

контрактом і призову на строкову 

військову службу Бережанської міської 

ради на 2016-2019 роки

26.05.2016р. 

№ 233
2000,0 2000,0

1000000

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської міської 

ради

25000,0 25000,0

0116017 6017 0620

Інша діяльність, пов’язана з 

експлуатацією об’єктів житлово-

комунального господарства 

Дата та номер 

документа, яким 

вона затверджена

Усього

Додаток 3

до рішення  від 08  серпня 2019 року №1416         

"Про внесення змін до міського бюджету  на 2019 

рік"

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Розподіл видатків місцевого бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм1 у 2019 році

Код 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня місцевих 

Код 

типово

ї 

програ

мної 

класиф

ікації 

Код 

функці

ональн

ої 

класи

фікації 

видатк

Найменування

згідно з відомчою і програмною 

класифікаціями видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми



усього

у тому 

числі 

бюдже

т 

розвит
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дата та номер 

документа, яким 

вона затверджена

Усього Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

Код 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня місцевих 

Код 

типово

ї 

програ

мної 

класиф

ікації 

Код 

функці

ональн

ої 

класи

фікації 

видатк

Найменування

згідно з відомчою і програмною 

класифікаціями видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми

1010000

Відділ культури, туризму та 

релігій Бережанської міської 

ради

25000,0 25000,0

1014082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва

Програма розвитку туризму в місті 

Бережани, селах Лісники та Рай  на 2018-

2020 роки

08.06.2018 р. 

№ 988
25000,0 25000,0

3700000

Фінансове управління 

Бережанської

 міської ради

45000,0 45000,0

3710000

Фінансове управління 

Бережанської

 міської ради

45000,0 45000,0

3719800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на 

виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

Програма Співфінансування проекту 

"Бережани: загублена стежка Ференца 

Ракоці" в рамках культурно-мистецького 

конкурсу "Малі міста- великі враження"

 від 

08.08.2019 р. 

№ 1412

45000,0 45000,0

138000,0 138000,0

Секретар міської ради Петро  ГОНЧАР

Всього


